
 در وزارتخانه ها انتصابات دولت سیزدهم

 وزارت آموزش و پرورش

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 08/06/1400 ---- ---- زاده یبحر لیاسماع ریمشاور وز

 08/06/1400 ---- ---- حسن شربت دار معاون پرورشي و فرهنگيسرپرست 

 17/06/1400 ---- ---- یعسگر دیسع توسعه منابعو  یزیسرپرست معاونت برنامه ر

 01/07/1400 ---- ---- يکمرئ رضایعل مدارس یيوزارت در امر بازگشا یسخنگو

 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 30/06/1400 ---- ---- یریام وسفی مرکز حراست وزارت سییر

 30/06/1400 ---- ---- منش یمحسن نادر رانیاطالعات ا یسرپرست سازمان فناور

  اصالن زاده یهاد منابع تیریو مد يانسان هیمعاون توسعه سرما

اطالعات قوه  یمرکز آمار و فناور  استیحوزه ر سیرئ

 هییقضا

 یاطالعات و رسانه ها یمرکز توسعه فناور یيمعاون اجرا

  ينگ و ارشاد اسالموزارت فره تالیجید

 هییاطالعات قوه قضا یمرکز آمار و فناور يمال یادار ریمد

03/07/1400 

 

 وزارت اطالعات

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

و مبارزه با فساد  یاقتصاد تیمعاونت اطالعات و امن

 وزارت
---- ---- ---- 17/06/1400 

 29/06/1400 ---- ---- ---- ل کشورسازمان حراست ک سیرئ

 



 یيو دارا یوزارت امور اقتصاد

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 ---- يلیاسماع یمهد يو سرپرست دفتر وزارت ریمشاور وز
 برنا یخبرگزار رعاملیمد

 سازمان ثبت احوال کشورمدیر کل ر.ع 
06/06/1400 

 16/06/1400 12دولت  یمعاون امور اقتصاد ---- يمیا عظرض دیس مشاور وزیر

 16/06/1400 ---- ---- زاده فیمحمد جواد شر مشاور وزیر

 یسرپرست معاونت امور اقتصاد
 یمحمد هاد دیدکتر س

 انیسبحان
 16/06/1400 مجلس یمرکز پژوهش ها یمعاون اقتصاد ----

اطالعات و توسعه اقتصاد  یسرپرست مرکز فناور

 مندهوش
 21/06/1400 اطالعات مجلس یو فناور یزیرمرکز برنامه یسیر ---- بینج یياحمد تقوا

 24/06/1400 9دولت  کشور ياتیسازمان امور مال سییر اقتصاد یدکتر اکبر عرب مازار يعل ياتیدر امور مال ریمشاور وز

عملكرد و  تیریمد ،يسرپرست مرکز بازرس

 اتیبه شكا یيپاسخگو
 ---- يفراهان ينیفر مه يمجتب

 یو پخش فرآورده ها شیپاال يحراست شرکت مل سییر

 ينفت
01/07/1400 

و  يصنعت-یمناطق آزاد تجار يعال یشورا ریدب

 یاقتصاد ژهیو
 01/07/1400 ---- ---- محمد دیسع

 03/07/1400 ---- ---- قربان زاده نیحس یساز يکل سازمان خصوص سیو رئ ریمعاون وز

 04/07/1400 ---- ---- يبانیش میابراه يحوزه بانكدر  ریمشاور وز
 

  



 رانیوزارت امور خارجه ا

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 23/06/1400 ---- ---- يکن یباقر يدکتر عل ياسیمعاون س

 23/06/1400 ---- ---- يدکتر محمد فتحعل يو مال یمعاون ادار

 23/06/1400 ---- ---- یصفر یدکتر مهد یاقتصاد يپلماسیمعاون د

 23/06/1400 12و  11معاون سیاسي وزیر دولت  ---- يعباس عراقچ دیسدکتر   مشاور وزیر

 23/06/1400 12و  11وزیر دولت  يو مال یمعاون ادار ---- يابوالحسن يعلدکتر   مشاور وزیر

 23/06/1400 12و  11لماسي اقتصادی وزیر دولت معاون دیپ ---- رسول مهاجر دیسدکتر   مشاور وزیر

 الملل نیروابط ب یدکتر ياالسالم خیدکتر حسن ش يالمللنیو ب ياسیمرکز مطالعات س سیرئ
 وزارت امور خارجهل المل نیدانشكده روابط ب سیرئ

 الملل نیدانشكده روابط ب یي، دانشجو یيمعاون اجرا
10/07/1400 

 

  



 يموزش پزشكوزارت بهداشت، درمان و آ

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 يحوزه وزارت رکلیو مد ریمشاور وز

به  يدگیرس یهااتیه يسرپرست دفتر هماهنگ

 یتخلفات ادار

 دانشگاه يعلم اتیعضو ه ---- ينیپورحس دمحمدیدکتر س
06/06/1400 

10/07/1400 

 08/06/1400 دانشگاه يعلم اتیعضو ه ---- ينمك يدکتر عل ریوز ژهیامور و اریمشاور و دست

 يو اطالع رسان يوابط عمومسرپرست مرکز ر

 وزارت
 17/06/1400 ---- ---- يمهندس محمد هاشم

و  يآموزش پزشك یشورا ریو دب يمعاون آموزش

 وزارت يتخصص
 ---- فرد یدکتر ابوالفضل باقر

 يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك استاد

 رانیا
22/06/1400 

عملكرد و  يابیارز ،يدفتر بازرس رکلیمد

 وزارت اتیبه شكا یيسخگوپا
 30/06/1400 ---- ---- این میرح رضایدکتر عل

 04/07/1400 اهلل )عج( هیبق يدانشگاه علوم پزشكاستاد  ---- یدکتر عباس عباد وزارت یمعاون پرستار

 04/07/1400 ---- ---- راوژنیدکتر عباس ش وزارت يو فرهنگ یيمعاون دانشجو

 ---- كنامین نیدکتر محمد حس الملل وزارت نیب یها یهمكار رکلیمد
 يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشكاستاد 

 تهران
06/07/1400 

 ---- یدریدکتر کمال ح وزارت معاون بهداشت
 يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك اریدانش

 اصفهان
10/07/1400 

 11/07/1400 وزارت بهداشت یو فناور قاتیتحقمعاون   ينجف دیدکتر فر يعلوم پزشك قاتیتوسعه تحق يموسسه مل سییر

 

  



 يتماعوزارت تعاون، کار و رفاه اج

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 06/06/1400 ---- ---- کوشا يزارع لیاسماع يو سرپرست دفتر وزارت ریمشاور وز

 06/06/1400 ---- ---- یياکبر رضا يعل سرپرست مرکز حراستمشاور وزیر و 

 07/06/1400 ---- ---- يچموتور يمرتض دیس يو اطالع رسان يسرپرست مرکز روابط عموم

 یحرفه ا يسازمان آموزش فن سییو ر ریمعاون وز

 کشور
 16/06/1400 يمعاونت امور تعاون، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماع ---- این ينیحس نیغالمحس

 20/06/1400 ---- ---- یموسورهاشمیم ياجتماع نیسرپرست سازمان تام

 22/06/1400 ---- ---- انیچكش محمد وزارت يو اجتماع يمعاون فرهنگ

 22/06/1400 ---- ---- ینوذر ياحمد خان وزارت یمعاون امور اقتصاد

 29/06/1400 ---- ---- یمحمد اسكندر یکشور يسرپرست صندوق بازنشستگ

 30/06/1400 ---- ---- يسیاروی لیعق وزارت يکل توسعه منابع انسان ریمد

 10/07/1400 ---- ---- ابوحمزه وشیدار وزارت يمعاون رفاه اجتماع

 

  



 وزارت جهاد کشاورزی

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت صوب شدهفرد من سمت

 08/06/1400 ---- ---- اکبر مَتكان يعلدکتر  و منابع وزارت تیریسرپرست معاونت توسعه مد

و اطالع  يمرکز روابط عموم سیو رئ ریمشاور وز

 يرسان
 28/06/1400 ---- ---- رضازاده رضایعل

 وزارت يدام داتیسرپرست معاونت امور تول
 یدماوند نیحسدس مهن

 نژاد
 29/06/1400 وزارت يدام داتیقائم مقام معاونت تول ----

 30/06/1400 وزارت يروغن یطرح دانه ها یو مجر ریمشاور وز ---- مهاجر رضایعلمهندس  سرپرست معاونت امور زراعت وزارت

 يمحمد قرباندکتر  وزارت یو اقتصاد یزیسرپرست معاونت برنامه ر
اقتصاد  یدکتر

 یکشاورز
 31/06/1400 یيو دارا یامور اقتصاد ریمشاور وز

 فر یقادر لیاسماعدکتر  رانیا یيتعاون روستا یسرپرست سازمان مرکز
 تیریمد یدکتر

 یتكنولوژ

وزارت  یامور پژوهش و فناور يبانیو پشت تیحما رکلیمد

 علوم

 یو فناور يمعاونت علم یفناور یسازیتجار رکلیمد

 یو فناور يمعاونت علم يو هماهنگ یزیربرنامه رکلیمد

و  يمعاونت علم یراهبرد یها یمرکز توسعه فناور سیرئ

 یجمهور استیر یفناور

31/06/1400 

 

 وزارت دادگستری

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 06/07/1400 ---- ---- احمد اصانلو يحكومت راتیسازمان تعز سییرمعاون وزیر و 

 

  



 

 مسلح یروهاین يبانیوزارت دفاع و پشت

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 ---- يفرح یمهد دیس دفاع ریوز نیجانش

 وزارت دفاع يمعاونت آماد و امور صنعت

 وزارت دفاع یدفاع و هوا فضا عیصنا یسازمان ها استیر

 یروهاین فهیکارکنان وظ یقرارگاه مهارت آموز يفرمانده

 مسلح

23/06/1400 

 23/06/1400 دفاع ریوز نیجانش ---- زادهيقاسم تق مالک اشتر يدانشگاه صنعت سیرئ

 12/07/1400 ---- ---- انیجبل عامل یيایدر عیسازمان صنا سیرئ

 12/07/1400 یيایدر عیسازمان صنا استیر ---- یرستگار (رانی)صاا رانیا کیالكترون عیصناعامل  ریمد

 

 یوزارت راه و شهرساز

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 دانش آموخته حقوق عمومي یجعفر يعل يو سرپرست حوزه وزارت ریمشاور وز

 يمل تیامن يعال یدر شورا یمقام معظم رهبر ندهیمشاور نما

 اهللهیبق ياجتماع يمعاون قرارگاه فرهنگ

 مایشبكه افق س ياسیگروه س ریمد

20/06/1400 

 25/06/1400 10 صنعت، معدن و تجارت در دولت ریوز عیصنا يمهندسدکتری  یغضنفر یمهد ریوز ژهیو اریدست

 09/07/1400 ---- ---- انیاسالم مانیا تیریو توسعه مد یدر امور راهبرد ریمشاور وز

 10/07/1400 رانیا یشهر ينیشرکت بازآفر رهیمدئتیعضو ه ---- ینور یحسن احمد رانیا یشهر ينیسرپرست شرکت بازآفر

 11/07/1400 ---- ---- یابوالفضل نوروز یدر امور مسكن و شهرساز ریمشاور وز

 

  



 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 سمت
فرد منصوب 

 شده
 تاریخ انتصاب ترین سابقه مهم تحصیالت

 وزارت مرکز حراست سیرئ
صداقت  نیحس

 مهر
---- 

 و معادن عیحراست وزارت صنا یدفتر مرکز رکلیمد

 هالل احمر کشور تیحراست جمع رکلیمد
15/06/1400 

 معاون طرح و برنامه
 یمهد دیس

 یازین
---- 

 محرکه رویو ن یسازنیمعاون دفتر ماش

 هاداده یدفتر آمار و فرآور رکلیمد

 دفتر مقررات صادرات و واردات رکلیمد

 دیو رفع موانع تول لیستاد تسه ریدب

22/06/1400 

 رانیسازمان توسعه و تجارت ا سیو رئ ریمعاون وز
 رضایعل

 پاکمانیپ
---- 

 یرضو نیتأم رهیزنج تیریشرکت مد رعاملیمد

 عامل راهبر تجارت آستان قدس ئتیه ریدب

 یجمهور استیر یفناور یهاینفت و گاز مرکز همكار ریمد

 در دولت دهم

22/06/1400 

 يتیرحاکمیها و موسسات غشرکت یستاد راهبر سیو رئ ریوز ژهیو اریدست

 تحت پوشش وزارت
 ---- ینبو يعل

 يصندوق توسعه مل یو اعتبار يبانك ریمد

اطالعات  یو سرپرست فناور يداخل یگذارهیسرما ریمد

 يصندوق توسعه مل

 وزارت صمت يکارگروه مال ریدب

22/06/1400 

 22/06/1400 ---- ---- زادهگیب فیصد يداخل يسرپرست معاونت بازرگان

 22/06/1400 ---- ---- يسلمان ونسی یتجار یهااستیو س یدفتر امور اقتصاد رکلیمد

 

  



 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 یهائتیامنا و ه یهائتیمرکز ه سیو رئ ریقائم مقام وز

 زهیمم
 دکتری مخابرات يمانیدکتر محمد سل

 9 اطالعات در دولت یت و فناورارتباطا ریوز

 تهران در دوره نهم مجلس ندهینما

در وزارت فرهنگ و آموزش  یيمعاون امور دانشجو

 يعال

09/06/1400 

 اتیب یمهددکتر  زهیامنا و مم یهااتیعلوم در امور ه ریمشاور وز
دانش آموخته 

 شیمي

 نایس يدانشگاه بوعل يفرهنگ تیریمد

 نایس يبوعلمرکز رشد دانشگاه  يسرپرست
09/06/1400 

 16/06/1400 مجلس یهامرکز پژوهش سیمشاور رئ ---- پوريشمس يدکتر عل يو سرپرست حوزه وزارت ریمشاور وز

 یاری ثمیدکتر م علوم در امورجوانان و نخبگان ریمشاور وز
دانش آموخته 

 شیمي
 29/06/1400 نایس يدانشگاه بوعل يعلم أتیعضو ه

 نیرالدیخ يدکتر عل یو فناور يقاتیتحق ،يدر امور علم ریمشاور وز
دکتری عمران و 

 سازه
 06/07/1400 استاد تمام ممتاز دانشگاه سمنان

 وزارت يعلم اتیه یمرکز جذب اعضا سیرئ
دکتر محمد خلج 

 ينیرحسیام

دکتری مهندسي 

 برق
---- 06/07/1400 

 ---- دکتر هاشم داداش پور انیسازمان امور دانشجو سیرئو  ریمعاون وز
 وزارت علوم يروابط عموم رکلیمد

 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يدفتر وزارت رکلیمد
07/07/1400 

 

  



 ياد اسالموزارت فرهنگ و ارش

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 15/06/1400 ---- ---- انیهاد نیمحمدحس مرکز حراست وزارت سیرئو  ریمشاور وز

 15/06/1400 12دولت  مرکز حراست وزارت سیرئ ---- یدیقاسم خورش مشاور وزیر

سرپرست و  يحوزه وزارت رکلیو مد ریمشاور وز

 یت امور هنرمعاون
 ---- یيمحمود شالو

 معاصر تهران یموزه هنرها ریمد

 و مازندران استان اصفهان يفرهنگ و ارشاد اسالم رکلیمد

 در بلگراد ياسالم یجمهور يفرهنگ زنیرا

 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يتجسم یهنرها رکلیمد

وزارت فرهنگ  یهنر یهاتیآموزش و توسعه فعال رکلیمد

 يارشاد اسالم

وزارت  يانسان یرویو آموزش ن یزیرمرکز برنامه سیرئ

 يفرهنگ و ارشاد اسالم

21/06/1400 

به امور  يدگیرس اتیو عضو ه ریو دب ریمشاور وز

 يمراکز فرهنگ
 21/06/1400 12دولت  حوزه وزارت يرکلیمد ---- یمحمد یمهد

 ---- یپوراحمد دیدمجیس هنر یصندوق اعتبار رعاملیو مد ریمشاور وز

 یراه و شهرساز ریمشاور معاون مسكن و ساختمان وز

عمران و ساختمان  نگیهلد رانیو امور مد يبازرس ریمد

 بانک مهر اقتصاد

 فرماندار شهرستان خوانسار

 اصفهان یآموزش و پژوهش استاندار رکلیمد

21/06/1400 

 احمدوند اسری وزارت يمعاون امور فرهنگ
عرفان و  یدکتر

 يتصوف اسالم

 یانتشارات موسسه همشهر ریمد

 يمجمع ناشران انقالب اسالم یياجرا معاون

 رةالمعارفیدا ادیبن يروابط عموم ریمد

28/06/1400 

 يامام دیمج دیس کشور يفرهنگ عموم یشورا ریدب
فرهنگ  یدکتر

 وارتباطات
---- 31/06/1400 

 تیریمد یدکتر ياسالم دمحمودیس وزارت و منابع تیریمعاون توسعه مد
 مایس یو ادار يمال يرکلیمد

 مایساالنه سازمان صداوس یزیربرنامه رکلیمد
01/07/1400 



 مایصداوس قاتیمرکز تحق یو ادار يمعاون مال

 دو و چهار یهاشبكه یو ادار يمال ریمد

 01/07/1400 12وزارت دولت  و منابع تیریمعاون توسعه مد ---- یدریالدن ح مشاور وزیر

عرصه  يحقوق یساختارها یدر بازساز ریمشاور وز

 فرهنگ
 يکرم دیسع

حقوق  یدکتر

 يخصوص

 موسسه انتشارات سروش رعاملیمد

 ریرکبیام يموسسه انتشارات دیو تول يفرهنگ معاون 
07/07/1400 

 يو سمع یينمایسازمان امور س سییو ر ریمعاون وز

 یبصر
 07/07/1400 يانقالب فرهنگ يعال یهنر شورا ونیسیعضو کم ---- يمحمد خزاع

 پور یفرشاد مهد وزارت يو اطالع رسان يمعاون امور مطبوعات

 یدکتر

 یاستگذاریس

 يفرهنگ

 نو روزنامه صبح ریموسس و سردب

، جمجام یهامهر و روزنامه یخبرگزار رهیمد اتیعضو ه

 فردا یخبر تیو سا مزیتانو و تهرانصبح

 خانه ملت و شانا یهایخبرگزار ریمد

پژوهشگاه فرهنگ و  یمجاز یموسس مرکز مطالعات فضا

 ياسالم شهیاند

11/07/1400 

 

 وزارت کشور

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 دکتر محمدباقر خرمشاد ياسیمعاون س
دکتری علوم 

 سیاسي

8دولت  و پژوهش وزارت خارجه يمعاون آموزش  

9دولت  یو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز معاون  

 يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم استیر

14/06/1400 

 18/06/1400 ---- ---- سپهر نیمحمدحس مقابله با کرونا ياتیفرمانده قرارگاه عمل

 23/06/1400 ---- ---- یدکتر عبدا... مراد ریوز اریمشاور و دست

 27/06/1400 ---- ---- ابوطالب شفقت و منابع تیریمعاون توسعه مد

 30/06/1400 عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل یولوژیزیف یدکتر یاختر نبیدکتر ز مور زنان و خانوادها رکلیمد

 

  



 يدست عیو صنا یگردشگر ،يفرهنگ راثیوزارت م

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 24/06/1400 ---- ---- يثمیحسن م يرسانو اطالع يعمومروابط رکلیمد

 يداراب يدکتر عل کشور يفرهنگراثیو معاون م ریقائم مقام وز
دکتری علوم 

 سیاسي
 29/06/1400 مایسازمان صداو س یهامعاونت امور مجلس و استان

 انیشالباف اصغريعل وزارت یمعاون گردشگر

کارشناسي ارشد 

مدیریت 

 استراتژیک

 29/06/1400 ياجتماع نیتام یگردشگر نگیمعاونت هلد

 29/06/1400 یجمهوراستیدفتر ر يرسانمرکز ارتباطات و اطالع یسیر ---- يومیدکتر طاهره ق ریوز ژهیو یهایریگیو مسئول پ مشاور

 29/06/1400 در مرکز استان فارسصدا و سیما  یمجاز یمسئول فضا ---- دسواریمهندس احمد خورش نینو یهایدر امور فناور ریمشاور وز

  



 وزارت نفت

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 08/06/1400 ---- ---- انور یرکهت امیپ يدفتر وزارت رکلیو مد ریمشاور وز

 هیو سرما تیریدر توسعه مد ریسرپرست معاون وز

 يانسان
 21/06/1400 ---- ---- مهدی علي مددی

 رعاملیو مد رهیمد ئتیه يعضو اصل ،ریمعاون وز

 ينفت یهاو پخش فرآورده شیپاال يشرکت مل

 رانیا

 ---- ---- یساالر لیلج
21/06/1400 

06/07/1400 

ز و انداپس ،يصندوق بازنشستگ یامنا ئتیعضو ه

 رفاه کارکنان صنعت نفت

در امور محوله از جمله نظارت بر  ریمشاور وز

 يبابک زنجان یهایيفروش اموال و دارا

 ---- ---- علیرضا ضیغمي
21/06/1400 

10/07/1400 

 21/06/1400 ---- ---- فروزنده يعل وزارت يروابط عموم رکلیمد

 22/06/1400 ---- ---- محمدصادق جوکار یانرژ يالمللنیسرپرست مؤسسه مطالعات ب

 28/06/1400 ---- ---- يلیسجاد خل یدروکربوریسرپرست معاونت نظارت بر منابع ه

 ---- ينیچگ دیمج رانیگاز ا يشرکت مل رعاملیو مد ریمعاون وز
 ينظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفت يرکلیمد

 در دولت دهم وزارت نفت جیمرکز مقاومت بس فرمانده 
28/06/1400 

 28/06/1400 ---- ---- راوندیش میعظ سازمان حراست صنعت نفت سیرئ

 29/06/1400 ---- ---- احمد اسدزاده وزارت يو بازرگان المللنیسرپرست معاونت امور ب

 29/06/1400 ---- ---- يبهشت دعباسیس در امور عراق وزیر ندهینما

 31/06/1400 ---- ---- مهرمحسن خجسته رانینفت ا يشرکت مل رعاملیمد

 03/07/1400 ---- ---- یموسو نیالددشمسیس وزارت یهاها و پروژهدر طرح ریمشاور وز

 یهاصندوق سهیرئئتیه سیو رئ يعضو اصل

 انداز و رفاه کارکنان صنعت نفتپس ،يبازنشستگ
 اتیب نیعبدالحس

کسب و  تیریمد

 (MBAکار )

 يمیپتروش عیصنا يشرکت مل رعاملیمد

 بوشهر يمیشرکت پتروش رعاملیمد
07/07/1400 

 10/07/1400 ---- ---- محمدجواد باوند یگازعاناتیدر امور فروش نفت و م ریوز اریدست
 

 



 رویوزارت ن

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 08/07/1400 ---- ---- دکتر رضا انجم شعاع معاون تحقیقات و منابع انساني

 08/07/1400 ---- ---- دکتر احمد حیدری امور مجلس و پشتیباني ،معاون حقوقي

 08/07/1400 ریتوان عینظارت بر توز رکلیمد ---- مهندس سید اعتضاد مقیمي مدیرکل دفتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل

 مهندس مریم کارگرنجفي مدیرکل دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد وزارت
ارشد  يکارشناس

 يمهندس

 در امور زنان روین ریمشاور وز

 رویوزارت ن اتیبه شكا یيو پاسخگو يدفتر بازرس کل ریمد

 امداد تهیکم يارتباطات مردم ریو مد سیمشاور رئ

08/07/1400 

 08/07/1400 ---- ---- مجید ربیعي مدیرکل دفتر مرکزی حراست

 08/07/1400 وزارت صنایع و معادن يروابط عموم رکلیمد يکارگردان علي اکبر کاظمي مدیرکل دفتر روابط عمومي و اطالع رساني

 ---- مهندس افشین روغني يمدیرکل دفتر وزارت
 وزارت صنایع و معادن یو اقتصاد عیمعاونت صنا

 اپیساخودرو و  رانیشرکت ا رهیمد اتیه عضو
08/07/1400 

 08/07/1400 ---- ---- مهندس میثم جعفرزاده مشاور وزیر و رییس مرکز جهاد آبرساني
 

 

 

 وزارت ورزش و جوانان

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 20/06/1400 نمایکننده س هیکارگردان و ته ---- يوسفیعاصم  رضایعل ياماکن ورزش یشرکت توسعه و نگهدارعامل  ریمد

 30/06/1400 ---- ---- یاحمد لیاسماع يو سرپرست حوزه وزارت ریمشاور وز

 یها، مجلس و استانيسرپرست معاونت امور حقوق

 وزارت
 ---- فرشكوه نیامیبن

 دولت در مجلس ژهیدفتر و کل ریمد

 امور مجلس وزارت ورزش و جوانان کل ریدم
11/07/1400 

 

  



 انتصابات دولت سیزدهم در معاونت های ریاست جمهوری

 معاونت اول

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 23/06/1400 ---- ---- يمدن نیحس ریام دیدکتر س و مناطق محروم کشور یيمعاون توسعه روستا
 

 دفتر رئیس جمهور

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 02/06/1400 ---- ---- یدیدکتر محمد جمش دفتر ياسیمعاون امور س

و خدمات  ژهیو یها یریگیپ ،يمعاون هماهنگ

 دفتر تیریمد
 10/06/1400 ---- ---- مجاهد یدکتر مهد

 ---- دکتر احمد شمس دفتر سیمشاور رئ
 تیریو خدمات مد ژهیو یها یریگیپ ،يمعاون هماهنگ

 12دولت  دفتر
10/06/1400 

 20/06/1400 ---- ---- پوريرضا نق فاتیتشر رکلیمد

 20/06/1400 ---- ---- ينوع دیمج دفتر فاتیو تشر معاون مراسم

 21/06/1400 ---- ---- عباس هنرمند دفتر يرسانمعاون ارتباطات و اطالع

 

 نهاد ریاست جمهوری

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 17/06/1400 ---- ---- يرمضان نیحس مرکز حراست نهاد سیمشاور نهاد و رئ

 18/06/1400 ---- ---- يمیابوالقاسم کر نهاد يو مال یمعاون ادار

 20/06/1400 ---- ---- محمود رنجبر و آموزش التیتشك ،يتوسعه منابع انسان رکلیمد

 21/06/1400 ---- ---- ياحمد صالح یجمهور استیر يمرکز ارتباطات مردم سیرئ

 23/06/1400 ---- ---- يصراهلل زنجانرحمان ن نهاد یریگیو پ يسرپرست معاونت هماهنگ

 سییر یيمعاون اجرا یرسانه ا يمشاور فرهنگ

 جمهور و سرپرست نهاد
 29/06/1400 ---- ---- يمنعم دیمج

 



 معاونت امور مجلس

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 ---- ---- ---- يلیاسماع يعل کل حوزه معاونت ریمد
 

 ونت حقوقيمعا

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 23/06/1400 ---- ---- شوندیدکتر ابوالفضل درو دولت يسرپرست معاونت امور حقوق

امور  یزیو برنامه ر يسرپرست معاونت هماهنگ

 یياجرا یدستگاهها يحقوق
 27/06/1400 ---- ---- يمحّب لیدکترجل

 

 یمعاونت اقتصاد

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 سایت یافت نشد
 

 معاونت اجرایي

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 سایت یافت نشد
 

 معاونت علمي و فناوری

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 03/07/1400 یو فناور يمعاونت علم یفناور ستیمعاون ستاد توسعه ز ---- یذوالفقار دیحم معاونت یراهبرد یهایناورسرپرست مرکز توسعه ف
 

 معاونت امور زنان و خانواده

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 تا این تاریخ هیچ انتصابي صورت نگرفته است

 

 



 ارگرانثیو امور ا دیشه ادیبن

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 25/08/1400 ---- ---- يقیحق دیدکتر سع استیحوزه ر رکلیو مد يمشاور عال

 ---- يطاهر موهبت و منابع تیریمعاون توسعه مد

 وزارت بهداشت یهامجلس و امور استان ،يمعاون حقوق

 رانیسالمت ا مهیسازمان ب رعاملیمد

 رانیاستاندارد ا يسازمان مل يبانیو امور پشت تیریمعاون توسعه مد

 کشور ياجتماع نیو امور مجلس سازمان تأم يمعاون حقوق

 سازمان ثبت احوال کشور یزیرو برنامه يو مال یمعاون ادار

 يستیو امور مجلس سازمان بهز يحقوق ،يمردم یهامعاون مشارکت

28/06/1400 

 28/06/1400 ---- ---- یناصر فخار کوثر یدسرپرست سازمان اقتصا

 

 سازمان انرژی اتمي ایران

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 تا این تاریخ هیچ انتصابي صورت نگرفته است

 

 سازمان حفاظت محیط زیست

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 هیچ انتصابي صورت نگرفته است تا این تاریخ

 

 سازمان اسناد و کتابخانه ملي

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 تا این تاریخ هیچ انتصابي صورت نگرفته است
 

 



 سازمان اداری و استخدامي کشور

 سمت
فرد منصوب 

 شده
 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت

مدیریت مشاغل و سرپرست امور 

 های پرداختنظام

عبداهلل 

 میرزایي

کارشناسي ارشد 

 مدیریت دولتي
های پرداخت و امور رفاهي کارکنان دولتمعاون نظام  23/06/1400 

منابع و  ۀسرپرست معاونت توسع

 پشتیباني

سید علي 

 تفرشي
 المللدکتری روابط بین

 سازمان معاون طرح، برنامه و بودجه

 سازمان رفاه معاون پشتیباني و
23/06/1400 

 رسول رضایي مشاور رئیس سازمان
کارشناسي ارشد حقوق 

 خصوصي

 مشاور معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامي کشور

 مشاور معاون حقوقي، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامي کشور
24/06/1400 

سرپرست امور سالمت اداری و 

 هیئت عالي نظارت ۀدبیرخان

محمدحسین 

 شفیعي

دانشجوی دکترای 

 حقوق عمومي
 27/06/1400 مشاور حقوقي مرکز نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمي

در امور  مشاور رئیس سازمان

 ویژه
 03/07/1400 ---- ---- مهدی مشفق

رئیس مرکز فناوری اطالعات و 

 امنیت فضای مجازی سازمان
 سجاد مكاری

ارشد کارشناسي

 مهندسي کامپیوتر

ی «هاسامانه ۀگروهي تحلیل، طراحي و توسعیسرئ»و « افزارهامعاونت امور نرم

 کشور يو استخدام یادار مرکز فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی سازمان
07/07/1400 

 

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 24/05/1400 ---- ---- مرجان کریمان المللرساني، روابط عمومي و امور بینت مرکز اطالعسرپرس

 14/06/1400 ---- ---- دکتر رحیم ممبیني سازمان دستیار ویژه رئیس

 دکتر بابک افقهي مشاور رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست
دکتری مدیریت 

 استراتژیک

و رییس  معاونت وزیر در توسعه روابط اقتصادی

 کل سازمان توسعه تجارت ایران
15/06/1400 

 20/06/1400 آموزش و پرورش یروز دکتری مدیریت دکتر علیرضا علي احمدی معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي

 

 



 

 

 انتصاب روسای دانشگاه های وزارت بهداشت

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 20/06/1400 تهران يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشكاستاد  ---- يقناعت نیدکتر حس تهران يشگاه علوم پزشكسرپرست دان

 28/06/1400 رانیا يدرمان يو خدمات بهداشت ياستاد دانشگاه علوم پزشك ---- يدکتر عبدالرضا پازوک رانیا يدرمان يو خدمات بهداشت يسرپرست دانشگاه علوم پزشك

 04/07/1400 مشهد يدرمان يو خدمات بهداشت ياستاد دانشگاه علوم پزشك ---- يانیک يدکتر محمدعل مشهد يسرپرست دانشگاه علوم پزشك

 ---- يرانیش نیدکتر شاه اصفهان يسرپرست دانشگاه علوم پزشك
 يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك اریدانش

 تهران
10/07/1400 

 

 انتصاب روسای دانشگاه های وزارت علوم

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 کتری مدیریت دولتيد يمیمحمد مق دیسدکتر  سرپرست دانشگاه تهران

 محاسبات کشور وانید یزیمعاون آموزش و برنامه ر

 دانشگاه تهران  يو مال یمعاون ادار

 دانشگاه تهران يفاراب سیپرد سیرئ

30/06/1400 

 دکتری روانشناسي یعبداهلل معتمددکتر  يسرپرست دانشگاه عالمه طباطبائ
 دانشگاه شهرکرد سیرئ

 ياطبائدانشگاه عالمه طب يمعاون پژوهش
04/07/1400 

 06/07/1400 کشور يعلم یاستهایس قاتیمرکز تحق سیرئ دکتری مهندسي صنایع پور يقدس دحسنیدکتر س ریرکبیام يسرپرست دانشگاه صنعت

 07/07/1400 دانشگاه الزهرا يلیتكم التیو تحص يمعاون آموزش دکتری زبان شناسي نیبحق دهیدکتر فر سرپرست دانشگاه الزهرا

 11/07/1400 1393تا  1389 – عصر )عج( يدانشگاه ول استیر دکتری شیمي يمیرضا رنجبر کردکتر  رفسنجان عصريسرپرست دانشگاه ول

 

  



 استانداران وزارت کشورانتصاب 

 تاریخ انتصاب مهم ترین سابقه تحصیالت فرد منصوب شده سمت

 يعیاقتصاد منابع طب یدکتر انیلیصادق خل استاندار خوزستان

 دولت دهم یجهاد کشاورز ریوز

 یوزارت جهاد کشاورز یو امور اقتصاد یزیمعاون برنامه ر

 کشور یمرکز مهیب یعضو شورا

14/06/1400 

و  ستانیاستاندار س

 بلوچستان

مدرس  نیحس

 يابانیخ
 کیاستراتژ تیریمد یدکتر

 وزارت صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام سرپرست

 بازار کشور میستاد تنظ ریدب
23/06/1400 

 ---- زاده یاحمد محمد استاندار بوشهر
 نفت ریوز يو مشاور عال اریدست

 سپاه پاسداران یيایدر یرویمعاونت هماهنگ کننده ن
31/06/1400 

و  هیلویاستاندار کهگ

 راحمدیبو
 يحقوق خصوص یدکتر احمدزاده يدعلیس

 کشور يحكومت راتیمعاون سازمان تعز

 قم یاستاندار يو مال یو ادار یاقتصاد ،یزیرمعاون برنامه

 فرماندار شهرستان گچساران

31/06/1400 

 علوم ارتباطات یدکتر يحامد عامل دیس لیاستاندار اردب
 لیاردب یاستاندار یزیمعاون برنامه ر

 اردبیل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیرئ
04/07/1400 

 استاندار سمنان
محمدرضا  دیس

 يهاشم
---- 

 استان قم یسرپرست استاندار

 معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد

 يخراسان شمال یاستاندار يو انتظام يتیامن رکلیمد

04/07/1400 

 04/07/1400 نهم و دهم یدر دولت ها زدیحوزه استاندار  رکلیمشاور و مد يآب و هواشناس یدکتر يمهران فاطم زدیاستاندار 

 ياسیعلوم س یدکتر اریویفرهاد ز استاندار لرستان

 (1390دولت ) يو دفاع ياسیس ونیسیکم ریدب

 یجمهور استیر کیاستراتژ یها يمعاون مرکز بررس

 (1389) یجمهور استیمرکز پژوهش و اسناد ر سیرئ

 و ارتباطات يپژوهشكده مطالعات فرهنگ سیرئ

07/07/1400 

 07/07/1400 دانشگاه زنجان استیر وتریکامپ يمهندس یدکتر يمحسن افشارچ استاندار زنجان

 هیمانیا یمحمدهاد استاندار فارس
فوق تخصص گوارش و کبد 

 کودکان

 رازیش يدانشگاه علوم پزشك استیر

 يرانیا يدر امور دانشگاه ها و طب سنت ریمشاور وز
07/07/1400 



 مواد يمهندس یدکتر یمرتضو درضایس استاندار اصفهان

 استان يصنعت یهاشرکت شهرک رهیمد اتیکوچک و عضو ه عیمعاون صنا

 اصفهان

 نخبگان ادیمشاور استاندار اصفهان و مشاور بن

11/07/1400 

 عمران يارشد مهندس يکارشناس يدوست یمهد استاندار هرمزگان
 )ص(اءیخاتم االنب يقرارگاه سازندگ يو مهندس يمعاونت فن

 یمجلس در حوزه انرژ ندگانیسه دوره مشاور نما 
11/07/1400 

 


